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BUTLLETÍ INFORMATIU

EL JOC DE L’AIGUA,
un recurs didàctic sobre
aigua i sostenibilitat
El proper 22 de març, coincidint amb el Dia Mundial de
l’Aigua, Mina, Aigües de Terrassa presentarà la campanya
EL JOC DE L’AIGUA. Es tracta d’una acció interactiva que
té com a objectiu donar informació sobre l’aigua i difondre
coneixement sobre el cicle de l’aigua i la seva gestió. La
campanya estarà vehiculada a través d’un joc de preguntes i respostes a l’estil del Trivial a l’entorn de l’aigua i la
sostenibilitat. Les preguntes estaran agrupades en 6 grans
temes: aigua, el cicle de l’aigua, l’aigua en la història, el
clima, el reciclatge i la sostenibilitat i la innovació i la tecnologia. Al voltant d’aquests temes centrals es tractaran
qüestions de coneixement general i d’altres relacionats
amb la ciutat de Terrassa i la seva vinculació amb l’aigua, o
qüestions sobre com comença el cicle de l’aigua, per citar
alguns exemples.
EL JOC DE L’AIGUA serà accessible des de diferents suports. A través de la web de Mina, de les xarxes socials i
de les tabletes ubicades a les instal·lacions de l’empresa
es podrà accedir al JOC en el seu format més interactiu.
Així mateix, durant el Picnic Jazz, Mina ha distribuït EL JOC
DE L’AIGUA en format paper, igual que ho farà en diversos
actes per commemorar el Dia Mundial de l’Aigua.

MINA i AGBAR arriben a un acord
per convidar els clients de Mina a
visitar gratuïtament l’exposició “The
Zone of Hope”
• L’exposició, mitjançant la realitat virtual immersiva
extrema, recrea els efectes del canvi climàtic sobre
indrets de Catalunya.
• La mostra està ubicada al Cercle Artístic de Barcelona
i es podrà veure fins el 20 de gener del 2019.
•E
 ls clients de Mina podran aconseguir fins a 4 entrades gratuïtes al fer la reserva a través de la web
www.thezoneofhope.com.
Mina, Aigües de Terrassa ha arribat a un
acord amb Aigües de
Barcelona per facilitar que els clients de
Mina puguin gaudir
de forma gratuïta de
l’exposició “The Zone
of Hope”, una mostra
que, mitjançant la tecnologia de realitat virtual immersiva extrema (única a Europa), permet viure en primera
persona els efectes del canvi climàtic. L’exhibició, ubicada al Reial Cercle Artístic de Barcelona fins el 20 de gener
de 2019, està pensada perquè qui la visiti experimenti,
de manera hiperrealista, com seria viure en un futur
en el que l’excés de CO2 a l’atmosfera i l’escalfament
global han transformat per complet el paisatge urbà.
L’objectiu d’aquest projecte innovador és conscienciar,
sensibilitzar i impulsar el compromís ciutadà sobre l’impacte del nostre estil de vida en el medi ambient i en el
futur. A més, pretén transmetre un missatge d’esperança, ja que els experts afirmen que encara som a temps
de reaccionar per frenar els efectes del canvi climàtic.
El canvi climàtic és un dels desafiaments més grans del
món actual. Mina, Aigües de Terrassa, com a empresa
especialitzada en la gestió del cicle integral de l’aigua,
centra els seus esforços en minimitzar l’impacte del canvi
climàtic i a contribuir en el desenvolupament sostenible.

Mina ha aplicat 278.217€ a la Tarifa
Social i la Fundació Mina ha aportat
61.800€ al Fons Social
•L
 a Tarifa Social s’aplica des del febrer del 2013.
• A l’abril del 2014 Fundació Mina va acordar complementar la Tarifa Social amb el Fons Social de
l’Aigua.
• 4.000 famílies han pogut fer ús en algun moment d’aquests ajuts.
Mina va posar en marxa de forma pionera a Catalunya l’aplicació de la Tarifa Social de l’Aigua
el febrer de 2013. Des de que es va començar a
aplicar i fins a final del 2017, l’empresa ha aplicat
278.217€ per aquest concepte a 27.428 factures
i del que se n’han beneficiat 4.000 famílies de la
ciutat de Terrassa.
La Tarifa Social suposa una reducció del 90% de
la quota de servei de la factura per als dos primers trams de consum. La sol·licitud s’ha de fer a
través de Serveis Socials de l’Ajuntament.
Conscients dels problemes que pateixen les famílies amb escassos recursos, l’abril del 2014 Fundació Mina va complementar aquest ajut amb el
Fons Social de l’Aigua. En aquest temps, s’han
destinat 61.800€, el corresponent a 9.913 factures, que han ajudat a 1.563 famílies.
Amb aquest Fons, la Fundació atorga ajuts que,
afegits a la Tarifa Social, poden significar un descompte de més del 79% del cost total del subministrament d’aigua (excepció dels impostos)
del rebut mig. L’ajut es lliura de forma directa i
el poden sol·licitar aquelles persones que tenen
atorgat el benefici de la tarifa social.
Mina també s’encarrega de tramitar davant l’Agència Catalana de Consum les sol·licituds d’usuaris
que poden complir els requisits per beneficiar-se
del Fons d’Atenció Solidària de subministraments
bàsics de la Generalitat de Catalunya.
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Aquest fulletó està imprès en paper ecològic per a contribuir a la conservació del medi ambient.
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